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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (01شرح كتاب التوحيد )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يقول هذاا السذا: ي ييذبج ارذواري نحيامذاأ مذن ناذ  وومذاأ نو بيذأأض ونمذا نتهذاير مذن هذال الرا:حذ ض   ذ  ن  ذ  

 يأتجض نو نتم ا ونما متبوم بالشماغ؟
الثوم والبصل وحضور الصالال  ذال ا ءالال النعاله عناله الصالرير  وأمالر بمخراءاله مال  المسالءد   الال أواًل بالنسبة ألكل 

 ينبغه للمسلم أ  يخالف ذ ه النواذه ويرتكبعا.
ءماعة  لكال  يالي ا المساللمي  ال   ضرور  وأكله م  أءل العالج  له مندوحة  ه أ  يصله  ه بيته م  إ ا وءدت ث  

خالف وصلى صالته صحيحة ال إشكال  يعا  لك  م    بمخراءه   م ا صلىأمر  -عليه الصال  والسالم-النبه 
م  كالا  ال يييال   لالل البتالة  واالحتمالالي  الال ي   كرذمالا ذالل ي يال  صالالته أو  البءواره مثالل ذال ا السالايل يتضالاي   

ذالال ه ول بالحاءالالة  و ز أذالالل العلالالم ينصالالو  علالالى أ  التلالالثم  الاله الصالالال  مكالالروه مكالالروه  والكراذالالة تالال  يتمعالالا وذالالو متلالالثم
 للنعه ع  إبيال العمل. ؛حاءة   كونه يتمعا متلثمًا أ ضل م  كونه ي يععا

  البي.......
 ذاه؟

  البي.......
صالاللو  بعالالا إلالالى إبيالالال مالالا أوءالال  هللا و   ذالال ه حيلالالة اليعالالود التالاله يت..ال  ال إ ا تحيالالل معالالروذ  إ ا كانالالت ذالال ه حيلالالة

 عليعم  ذ ه حيلة اليعود.
  البي.......
علياله الصالال  -ليس بحالرام  يب الى أناله لاليس بحالرام  لمالا ساليل النباله  وذ  اً ما ينف  إال إ ا كا  عالءال  ال ما ينف  

 اط واءال  أو لك  كونه يتوسل به  أو يتوصالل باله إلالى إسال  ))أنا ال أحرم ما أحل هللا((قال:  ؟أحرام ذو -والسالم
ذال ه مال  حلوا مالا حالرم هللا بالىدنى الحيالل(( ))ال ترتكبالوا مالا ارتكبالت اليعالود  تسالتحيالل اليعالود  ارتكا  محالرم  الم  ذال ه

 الحيل.
  البي.......

 كيف؟
  البي.......
لالاليال يتوصالالل بالاله إلالالى إسالال اط مالالا أوءالال  هللا عليالاله  لكالال  أكلالاله مبالالاك  الاله الءملالالة  والعلالالة مركبالالة مالال   ؛يمنالال  مالال  أكلالاله

)) الم   :الثانه: التى ااألمر  م  أكل ثومًا أو بصاًل  ال ي رب  مسءدنا(()) :أمري : م  شييي : أحدذما: المسءد
   ذاه؟ م ا اءتم  األمرا  من  الماليكة تتى ى مما يتى ى منه بنو آدم((

  البي.......
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 الال ))ءد  إ ا اءتم  األمرا  من  م  أ  يمك  م  المسءد  لك  لو ا ترضنا أ  المسالءد مالا  ياله أحالد  دخالل المسال
   ءال النص على األ ى.((ليال يي نا ؛ي رب  مسءدنا

ذالال ا أحالالد ءزيالاله العلالالة  أو كالالا   أكالالل الثالالوم؟أنالالت آأحالالد ودخالالل ن الالول: ال تالالدخل المسالالءد و  ه  المسالالءد مالالا  يالالإ ا كالالا
ءماعالة يتالى و   :يصله ءماعة ليسالت  اله مسالءد  ذال ه إحالدى ءزياله العلالة   الال يمنال  حينيال    الم ا اءتمال  األمالرا 

 ؟مسءد يمن ؛ أل  العلة مركبة  نعم  ه
  البي.......

ا تى ى مناله بنالو آدم  ذنالا مالا  اله بناله آدم ر م  الثوم والبصل  يمن  بال شل  تتى ى ممالدخا  أشد وش  أشد أشد
   م ا اءتم  األ ى م  كونه  ه المسءد من   وا  ا كا  أ ًى ((ال ي رب  مسءدنا ليال يي نا))يتى و   وليال يي نا  

   اله مسالءد بالدو  أ يالة كال لل؛ حينيال  ال يمنال   إ ا كالابدو  مسءد كصال   ه البرية أو  ه بيت ومالا أشالبه  لالل  
 يعا.يأل  العلة مركبة  وال تتم إال باءتماع ءز 

  البي.......
  ه إيش؟

  البي.......
نعم ول ا ييمر م  تنبعث منه الرواير الكريعة أ  يغتسل ويتنظالف ويتييال   ومثالل ذال ا الال ا أكالل الثالوم مال  أءالل 

ذال ه الرايحالة  يعناله أكلاله بعالد  هاألوقات الته ت ذ   ي  الحاءة أو الضرور  للعالج أو ما أشبه  لل   منه إ ا تحي
صال  الصبر مثاًل  ه الصيف  وأكل عليه يعامًا كثيرًا بعد أ  يستي ظ م  نومه مثاًل   منعا تخف رايحته بنسالبة 

 النا     مثل ذ ا يخف ءدًا.ي  ال سيما األييا   وات الرواير سبعي  أو ثماني  بالماية  م ا استعمل الي
 ي....... الب
 وي ؟

  البي.......
 ال ذو ممنوع على كل حال بالنسبة للمسءد  إ ا  عل م  وءود م  يتى ى  عو ممنوع.

 يقولي إاا كان من خالف  ج القول له دلي  ويح الدلي  ووره الدالل   يه يحيح ض     نمكر عبيه؟
ك  قد يخفى عليالل  أنالت يتالرءر عنالدل أنت إ ا كنت على علم م  قوله بدليله وصحة االستدالل ال تنكر عليه  ل

 ىنالت تسالىله عال  دليلاله ووءاله االسالتدالل مناله  الم ا أبالدى دلالياًل   أو ال ا  ه  ذنل غير ذ ا ال ول  غير ذ ا ال ول
 صحيحًا ال تنكر عليه.

 ه  نرارل عبى السكوت؟ العبمض وخالف الرم ور وعمدل دلي إاا خالف به نه  
 ه الفتوى أ  ال يفته ب ول مخالف لما عليه الناس  أو لما علياله العمالل  ال ال  ال يءبر على السكوت  لك  م   

 ا إ ا كا  ال ول صحيحًا له دليله؛ ليال يشوش على الناس.سيم
نو سذ:  نو لذم  وعمدل دليبه يخذالف مض هذ  إاا سذ ليقولي إاا كان نه  ابد معين يعمبون بالفتوى ول م دليب مض 

 يس ل يسكت وال يخالف؟
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لنا: إ  المسىلة تحتاج إلى سياسة؛ ليال ينسال  إلالى الشال و   أو لاليال يوءالد اضاليرا  واخالتالذ كلمالة بالي  مثل ما ق
 الناس   مثل ذ ا إ ا سيل بيري ة خاصة  منه يفته بما يدي  هللا به  لك  ال يشوش على الناس ويستثيرذم.

 رر  يستغفر  ج خبواته ويتاكر سي:اته ويبكجض ه  يمفعه الك؟
 ل على أنه نادم  والندم توبة.نعم  ذ ا يد

 عبى محمد؟ كيف متقج العينض والاي يقول عمدما يخاف من العيني توكبت عبى هللاض ااكر هللاض ي    
 على كل حال   األ كار الته ءالت بعا السنة م  أ كار الصباك والمسال ت يه بم   هللا.

 خالف الماهب؟ ه  القاهج يبتزم بماهب معينض نم يرب عبيه اتباع الدلي  ولو
 أ  يعمل بما ييديه إليه اءتعاده.يء  عليه إ  كا  م  أذل النظر واالءتعاد 

 يقولي لو تابمت عن مس ل  تقمين األحكام والقوامين؟
هللا المسالالالتعا  ذالالال ه مسالالالىلة يب الالالت األرو  أو كالالالادت  والت نالالالي  ال شالالالل أنالالاله إلالالالزام لل ضالالالا  بغيالالالر الزم  سالالالد لبالالالا  

 نوع.االءتعاد  وذو  ه الءملة مم
سذذن بالشذرع  ذذج رز:يذ  واحذذد   ........سذذن تشذذري  ل ذال الرز:يذذ بلذو خذذالف الحذاام الشذذرع  ذج رز:يذذ  واحذد  

 تشري  ل ال الرز:ي ؟
صالالرك  الاله  -ءالالل وعالالال-مالالو مثالالل الحكالالم بغيالالر مالالا أنالالزل هللا  الاله الءملالالة والتفصالاليل  معالالروذ عنالالد أذالالل العلالالم  وهللا 

زل هللا  مالال  لالالم يحكالم  ثالالالث آيالالات معرو الة  والخالالالذ مشالالعور ثالالث آيالالات مالال  سالور  المايالالد   مالال  لالم يحكالالم بمالالا أنال
 حمل الناس كلعم  وتغيير شرع هللا  واستبداله بغيره. ويختلف الحكم  ه مسىلة ع   يعنه  ه المسىلة

 كيف يحم  اإلمسان مفسه ويدرب ا عبى  يام البي ؟
 على كل حال إ  وءدت عالءًا  ىرشدنا إليه.

 ريي "راهدت مفسج عبى  يام البي  عشرين سم  وتباات به عشرين سم "؟وكيف يوره كأم سفيان الوو 
الءعاد ال بد منه  مءاذد  النفس ال بد منعا؛ أل  قيام الليل م  أش  األمور على النفس  وم  أسالعل األمالور أ  

 يءلس الليل كله  ه ال يل وال ال  وهللا المستعا .
  ل م؟العوام من نه  القاور ه  يرزم بعدم مغفر  هللا

 كيف؟
  البي.......

 ذاه؟
  البي.......

 العوام م  أذل ال بور؟
  البي.......

 الض هو يقولي العوام من نه  القاور ه  يرزم بعدم مغفر  هللا ل م؟
 .ما أدرا  وهللا الكالم ذ ا.

  البي.......
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 ذ ا. ذو عندهذ ا االستظعار ذ ا  ما ذو بنص السيال  يعنه إ  كنا نستظعر أنه يريد ك ا  ال  
 ه  هماك كتاب يشرح المسا:   ج كتاب التوحيد؟

أ كالالر إ   يالاله رسالالايل ءامعيالالة  وبعالالو الشالالروك تعنالالى بشالالرك المسالالايل مثالالل شالالرك الشالاليخ سالالليما  بالال  حمالالدا   وذالالو 
 ميبوع ومصور ومتداول  وشرك الشيخ اب  عثيمي  أيضًا له عناية.

 ما رنيكم  ج الاهاب إلى المقاهج لإلمكار  ي ا؟
كثيالالر   ال سالاليما بعالالد  اً وع مالال  الحسالالبة واالحتسالالا  علالالى ذالاليالل ال بالالد منالاله  ال سالاليما وأ  الم الالاذه تءمالال  شالالرور ذالال ا نالال

ظعور ذ ه اآلالت المشاذد  الته تء   األحداث الصغار  ويحصل  ه اءتماععم م  الكبار  أمالور يال كرذا أذالل 
 شهل ال يمك   كره.  الحسبة

 مذااا تميذحومه نن يقذرن  ذج التفسذير  يالسذعد ن كوير و رن تفسيريقولي من  رن الميباح الممير  ج ت ايب اا
 بعد الك؟

 يتاب  التفاسير المتوسية  مثل تفسير اب  كثير األصل  ومثل الءاللي  م  حواشيه  أو البيضاوا م  حواشيه.
 ما حكم الغيب  إاا نان من اغتابه؟

ا  ياله إشالكال  يملالل ذال ا  لكال  إ ا قالال لاله: أبيحالل ذ ا م ثم أباحه وأحله إ ا أ   م  اغتابه  يعنه حصلت الغيبة 
 أ  تغتابنه  ع ا ال يءوز للير ي   يعنه مست باًل.

 يبزم نن نمكر عبى ك  من رنيته؟ ه  الممكرات  ج الشارع كاإلسبال وحبر البحي 
لح ي الالة مالالزدحم بالنالالاس  وذالال ا النالالوع  الاليعم كثيالالر  ذالال ا يشالال   الاله ا مالالثالً  نعالالم إ ا لالالم يشالال   يعنالاله إ ا كنالالت  الاله سالالو  

 ال بد منه. مءموعة يمك  اإلنكار عليعم  ع ا اإلنكار على ءمي  الناس  لك  إ ا وءدت شخصًا بمفرده أو
  البي.......

 إيه عليه أ  يتعاذدذم بمثل ذ ه المنكرات  وينبععم عليعا  ويح رذم م  مغبتعا.
  البي.......

 وي ؟
  البي.......

 أسدى إليه نصيحة  وأنكر عليه بالحكمة واللي  ذ ا أءود. إيه تبرأ  مته  لك  لو كل واحد بمفرده
ها مذن ؤ ه  يحر لج نخذاها نو شذرا ضبحار  إلي ايقولي وردت بعض الاتب القيم   ج مسرد وال تستعم  ونما 

 المسرد؟
  ه مسالءد ال ي الرف  يعالا تن الل إلالى مسالءد آخالر يمكال  أ  ت الرأ  ياله؛ ألنعالا وقفالت اً كتبتإ ا تعيلت منا ععا  وءد اذ 

علالالى ءعالالة   الالال يءالالوز إخراءعالالا مالال  ذالال ه الءعالالة إال إ ا تعيلالالت منا ععالالا  كمالالا ي الالول السالالايل   الالم ا تعيلالالت منا ععالالا 
 تن ل إلى ءعة مماثلة.

  البي.......
يعنه أيمة المساءد أحيانًا يتصالر و   قالد يحتالاج المسالءد مالثاًل إلالى بعالو األدوات  ثالم ي الول: ذال ه الكتال  تعيلالت 

عا بكتالال  يمكالال  أ  يسالالتفاد منعالالا؛ أل  بعالالو الكتالال  الميبوعالالات ال ديمالالة التعامالالل مععالالا منا ععالالا  أو يمكالال  اسالالتبدال
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تسالتعمل وتءليد  وتكلالف  يعناله بالتءليالد تشالترا نسالخة ءديالد   تعلمي   وتحتاج إلى عناية وترميمصع  آلحاد الم
   بعالالالو بكالالالل بسالالالاية وكالالالل راحالالالة  مثالالالل ذالالال ه يالالالدخلعا االءتعالالالاد  يعنالالاله لالالالو أبالالالدلعا بمالالالا تسالالالتح ه؛ أل  بعالالالو الكتالالال

المءلالالدات يمكالال  يبالالدل بعشالالر  مءلالالدات مالال  حيالالث ال يمالالة   الالم ا قومالالت؛ أل  الفايالالد  منعالالا ضالالعفت  والتعامالالل مععالالا 
صع  م  آحاد المتعلمي   ثم استبدلت بىضعا عا م  حيث العدد  بكت  ءديد  يمك  اسالتعمالعا ذال ا ال شالل أناله 

 م  مصلحة الوقف.
 المأ:ك  وما الاي يخرر ا؟ يقولي ه  اليور التج عبى الدراهم تمم  دخول

يقولي  بت باألمسي إن المرن  ال تاشذف عمذد المسذاال إال مذا تاشذف عمذد محارم ذاض  عبذى هذاا لذو كشذفت  ذدراأ 
 زا:داأ عما تاشف عمد محارم ا مااا محكم عبي ا؟

 ذا إال لزوءعا   ال يءوز لعا أ  تفعل  لل.ي نعم أبدت زينتعا الته ال يءوز لعا إبدا
و من الحرامض نو مقولي يمبغج نن ال تفع  هااض نو األ ه  تركهض وما هذو الذاي يرذوز كشذفه عمذد يقولي ه  ه

 المحارم بالتفيي ؟
؛ ألنالاله يكشالالف عنالالد الوضالالول  ويالالرذ السالالا ؛ أل  غسالالل الرءالالل مالالثالً  يعنالاله مالالا يخالالرج عالالاد  ويحتالالاج إليالاله كالالال راع

ذال ه األمالور تظعالر غالبالًا وتالدعو الحاءالة إلالى يستلزم  لل  والشعر؛ أل  تغيية الرأس  ه البيالت ممالا يشال    مثالل 
 كشفعا أحيانًا   مثل ذ ا ال يضر عند المحارم  ومثلعم النسال.

  البي.......
 ذاه؟

  البي.......
 البنيلو  عر نا أنه على ما ي ولو  تشبه  ما ذو م  لباس المسلمي .

 إ  كا  ذ ا السيال اليوم  عو مناس  ءدًا 
 ه  مست ي  شرح الاتاب؟ / 7/  7 ويمت ج  ج/  6/ 42 يقولي الدرس ادن  ج

  البي.......
 ذاه؟

  البي.......
 .يتم شرحه كامالً يعنه ع  عمله بنفسه  وذ ه م  قبلنا يعنه يسىل يعنه ال  يسىل 
 ا  ج با ج األاواب؟ت ي  شرح الاتاب؟ نو ما هج  ريقتتميقولي ه  مس

ت ى  وكل شيخ له يري ته  وكل شيخ مدرسة مست لة  ثم بعد على كل حال ما تسمعونه م  الشيوخ ينبغه أ  يح
 لل يالال  العلالم يميالز؛ أل  مال  الشاليوخ مال  ي تصالر علالى تحليالل ألفالاال الكتالا  وال يسالتيرد  وذال ا مال   ايدتاله أناله 

ويتوسال   وذال ا أيضالًا لكناله علالى حسالا  تكميالل الكتال    تيرد وال ي تصر على مالا  اله الكتالا ينءز  ومنعم م  يس
عنالاله ال تسالاللم مالال  إيءابيالالات وسالاللبيات  وعلالالى كالالل حالالال يالالال  العلالالم المميالالز يسالالتيي  أ  يختالالار اليري الالة  المسالالىلة ي
 .المناسبة له
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يقولي  ج حديث عمران هذال الحبقذ  لذو كامذت بالترربذ  مفيذد ض هذ  تعبيق ذا كذالك يذدخ   ذج الشذرك األيذغر؟ 
 اا؟ما رنيكم  ج ه يد الهغط وغيرلز يورد اآلن حبق  محاسي  يقالي إم ا ت

تنفالال  إلالالى داخالالل البالالد  واألعصالالا  وتنفالال   يعالالا  وي الالرر  لالالل األيبالالال   عالاله نالالوع مالال  إ ا كالالا  يصالالدر منعالالا  بالال بات 
ال األصل أ  التعل  بمثل ذ ه م  األوذام الته ال تنف .  العالج  وا 

  البي.......
 إيه.

  البي.......
 ؟ويش لو  

  البي.......
  ويعالالالءو  ولالاله أثالالر  وال (مغناييسالاله تنالالويم) :يم  يسالالموهو  بالالالتنو إيالاله لكالال  مالالا ذالالو بىوذالالام  يعنالاله األيبالالال يعالالالء

 إشكال  يه.
على كل حال إ ا كا  األثر ظاذر  ما ذو موذوم  ليس بموذوم؛ أل  بعو األشيال يكو  لعا أثرًا وذميًا  يعاق  

ءالدا شالييًا  وال تخالرج ذال ا اإلنسا  ويستدرج ويفت  بسببه   يظ  أ  لعا أثرًا ح ي يًا   ع ه األوذام ال شالل أنعالا ال ت
 .اً العمل م  كونه شرك

يقولي يورد  ج األسواق سوار يسمى سوار اان سيماالض ميموع من محاس يقالي إمذه شذفاال لبرومذاتيزمض   ذ  
 هاا داخ   ج التعبر؟

نعالالم داخالالل  إال إ ا ثبالالت  الاله اليالال  أنالاله يصالالدر أشالاليال تنفالال  إلالالى البالالد   تنفالال  مالال  ذالال ا المالالرو  بالالىمر مح الال   ال 
   وال مشكول  يه.مظنو 

 ما حكم تعبير ناكار ما بعد اليأ  نمام الميبين؟
ذالال ا يشالالغلعم  ال شالالل أنالاله يالال كرذم وينالالبععم  والالال ا ال يحفظعالالا يمكالال  أ  ي رأذالالا نظالالرًا مالال  ذالال ه المعل الالات  لكنعالالا مالال  

ال  رد الخميصالالة علالالى أبالاله ءعالاليم  ويلالال  أنبءانيتالاله التالاله -عليالاله الصالالال  والسالالالم- لالالل تشالالغل المصالاللي   والنبالاله 
لك  ذ ه لعا مصلحة ظاذر   الناس يسالتفيدو  منعالا  لكال  مال   لالل ذاله مشالغلة  ))كادت أ  تفتننه((تشغل  قال: 
 للمصلي .

نن يتقدم إلى امك التسبيف؛ ألمه تم اذر عبيذه الشذروفض  يحيذ  عبذى سذبف ه  يروز لج نن ن بب من نخج 
 ونستفيد ممه نماض ون وم بسداد القرض عبى شك  ن ساف؟

مل على ع دي   ع د ظاذر  وع د باي   ظاذر بي  أخيل وبي  البنل  وباي  بينالل وبالي  أخيالل  ومثالل ذ ا يشت
ويترت  عليعا أحكام؛ ألنه قد يمالوت مالثاًل أخالول  والباي  توق   ه إشكاالت كثير    ذ ه الع ود الته  يعا الظاذر

وط   مثل ذ ا ينبغه أ  يءتن  إال إ ا ويس ط الدي   وأنت ال تستح  اإلس اط؛ ألنل حه  وال تنيب  عليل الشر 
   مالالال  يملالالالل اإل    الالاله البنالالالل    يالالالل لالالاله: ذالالال ا الحاصالالالل  أنالالالا ال تنيبالالال  علالالاله ي دعالالالت الحاءالالالة الماسالالالة إليالالاله  واسالالالت

 .الشروط  وأخه يلتزم   يكو  اقتراو أخيل عنل بالوكالة
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يح  ذج اللذ  الذوارد  ذج ومذا القذول اليذح ؟باإلررذاال -رحمذه هللا-يقولي ما يحت ما رمج به الشيخ األلبامج 
 ))يوم ال ظل إال ظله((؟الحديث 

وذالالو إمالالام مالال  أيمالالة المسالاللمي   وبحالالار حسالالناته  الاله إحيايالاله السالالنة  -رحمالاله هللا تعالالالى-أمالالا بالنسالالبة للشالاليخ األلبالالانه 
أو حاسالالد   ركالاله كالالل أحالالد  وال ينكالالره إال مكالالابرودعالالو  النالالاس إليعالالا  وتءديالالدذا ومعاناتعالالا ع الالود يويلالالة  ذالال ا أمالالر يد

وليس  -رحمه هللا-ومنعا ما ال يوا   عليه  -وذو األصل- ى أ  الشيخ له اءتعادات  كثير منعا موا   للسنةيب 
: إ  العمالالالل شالالالرط كمالالالال بالنسالالالبة ل يمالالالا   العمالالالل شالالالرط كمالالالال -رحمالالاله هللا-بالمعصالالالوم  ولالالاليس بالمعصالالالوم  قالالالال 

  قالالال: إنالاله شالالرط كمالالال  وال علالال  -رحمالاله هللا-بالنسالالبة ل يمالالا   وقالالاله ابالال  حءالالر  وال علالال  عليالاله الشالاليخ ابالال  بالالاز 
عليالاله الشالاليخ ابالال  بالالاز  الاله  الالتر البالالارا  لكنالاله سالاليل  الاله مءلالالة الحكمالالة   الالال: فمالال  قالالال إ  العمالالل شالالرط كمالالال  عالالو 

 .مرءئف
 م ا نظرنا إلى ذ ه األقوال مءتمعالة  علالى ذال ا ن الول: ابال  حءالر مرءالئ  و الال  مرءالئ  وعالال  مرءالئ  مثالل ذال ه 

يعت د تحريم المحرمات  ووءو  الواءبات   ع ا الخالذ معه قد يكو  لفظيًا  واب   األمور يعنه اإلنسا  إ ا كا 
حءر ي ول: إ  تارل الواء  آثم و اعل المحرم آثم  وال بد م   عل الواءبالات وتالرل المحرمالات  والشاليخ األلبالانه 

 .ي ول  لل -رحمه هللا-
ه أوءبعالالالا الشالالالرع  تالالاللكالالالنعم يوءبالالالو  األعمالالالال ال ومرءيالالالة الف عالالالال كمالالالا تعر الالالو  الحنفيالالالة وغيالالالرذم ي ولالالالو  بمثالالالل ذالالال ا 

ويحرمو  ما حرم  والخالذ  ه إدخالعا  ه مسمى اإليما    ه إدخالعا  ه مسمى اإليما   وءماذير أذل السنة 
عليه بحار الحسنات عنالده  مثالل ذال ا يمكال  أ   -هللا ةرحم-وعلى كل حال إ ا كا  مثل الشيخ   على أنعا داخلة

 البحار.يغمر ويغتفر  ه ذ ه 
 .له كتاب  ج شرح مسا:  التوحيد -رحمه هللا-يقولي الشيخ المحدث عاد هللا الدويش 

أ  ييالول  -رحمالة هللا علياله-الشاليخ مالا قالدر لاله   و صحير  الشيخ شرك ضم  مءموعته الته ألفعا مسايل التوحيد
ال معالالروذ م اماله  وقالدره  اله ذال ا البالالا    اله بالا  االعت الاد  و اله حفالالظ  عمالره  ويتالىخر و اتاله  ويحتاءاله النالاس  وا 

 .-رحمة هللا عليه-ر يالسنة  معروذ  لكنه تو ه وذو صغ
 يقولي ما حكم د   مابغ من المال لمولف  ج امك التسبيف ليعر  بيرف القرض؟

 ذ ه ذه الرشو  بعينعا  ذ ه ذه الرشو  الته ءال لع   اعلعا  الدا   واآلخ .
نن له معارف داخ  الامك يعربون بيذرف القذرض مرامبذ  لذهض يقولي ما حكم لو د   لشخص خارج الامك إال 

 وال ي خاون شي:اأ من المال؟
ذ ا تحايل على الرشو   ذ ا تحايل على الرشو   وا   كا  المد وع لع ا الشخص ذو مءرد أءالر  عملاله وذاله أءالر  

 المثل ال تزيد على  لل  ال مان .
  البي.......

 ال رو؟  ذو كم ..إ ا كانت  يعا أءر  المثل
  البي.......

 الرب   ال  ال كثير  كثير الرب .
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  ضويبى هللا وسبم وبارك عبى عادل ورسوله مايما محمد وعبى آله ويحبه نرمعين ضالحمد هلل رب العالمين
 الب م اغفر لما ولشيخما والسامعين يا اا الرأل واإلارام.

 ى والتما:مباب ما راال  ج الر  ي-رحمه هللا تعالى- ال شيخ اإلسأم 
 ذج  -يذبى هللا عبيذه وسذبم-نمه كان مذ  رسذول هللا  -رهج هللا عمه- عن ناج بشير األمياري   ج اليحيح

 نو  أد  إال   عت. ضبعض نسفارلض   رس  رسوالأ نن ال يبقين  ج ر ب  بعير  أد  من وتر
إن الر ذذى ))قذذولي ي -يذذبى هللا عبيذذه وسذذبم- ذذالي سذذمعت رسذذول هللا  -رهذذج هللا عمذذه-وعذذن ااذذن مسذذعود 
 .]روال نحمد وناو داود[ ((والتما:م والتول  شرك

 .]روال نحمد والترماي[ ((من تعبر شي:اأ وك  إليه))وعن عاد هللا ان عكيم مر وعاأي 
العينض لان إاا كذان المعبذر من القرآنض  رخص  يه بعض السذبفض يتقون به ي شجال يعبر عبى األوالد التما:م

 .-رهج هللا عمه-هض ويرعبه من المم ج عمهض مم م اان مسعود وبعه م لم يرخص  ي
يذبى هللا - قذد رخذص  يذه رسذول هللا  الدلي  ما خأ من الشركض اوخص مم والر ىي هج التج تسمى العزا:مض 

 من العين والحم . -عبيه وسبم
 والتول ي شجال ييمعومه يزعمون نمه يحاب المرن  إلى زور اض والرر  إلى امرنته.

يا رويفذ   لعذ  الحيذا  ت ذول بذكض ))ي -يبى هللا عبيه وسبم-لج رسول هللا    الي  ال يفى نحمد عن روورو 
 .(  خار الماس نن من عقد لحيتهض نو تقبد وتراأض نو استمرى ارري  داب  نو علمض  إن محمداأ اريال ممه(

 .ي []روال وك "من     تميم  من إمسان كان كعدل ر ب "وعن سعيد ان راير  الي 
 ."كاموا يكرهون التما:م كب اض من القرآن وغير القرآن"وله عن إاراهيم  الي 

  يه مسا: ي
 األولىي تفسير الر ج والتما:م.

 الوامي ي تفسير التول .
 الوالو ي نن هال الوأو  كب ا من الشرك من غير استوماال.

 الرابع ي نن الر ي  بالاأم الحر من العين والحم  ليس من الك.
 لخامس ي نن التميم  إاا كامت من القرآن  قد اختبف العبماال ه  هج من الك نم ال؟.ا

 ن العينض من الك.مالسادس ي نن تعبير األوتار عبى الدواب 
 السابع ي الوعيد الشديد عبى من تعبر وتراأ.

 الوامم ي  ه  وواب من     تميم  من إمسان.
 .من االختأفض ألن مرادل نيحاب عاد هللا التاسع ي نن كأم إاراهيم ال يخالف ما تقدم

أمالا   وصلى هللا وسلم وبارل على عبده ورسالوله نبينالا محمالد وعلالى آلاله وأصالحابه أءمعالي   الحمد هلل ر  العالمي 
 :-رحمه هللا تعالى-بعد  ي ول الميلف اإلمام المءدد 

يال  الحل الة والخاليط صالرك بىناله مال  الشالرل  ه البالا  السالاب  بالنسالبة لتعلال  وتعل "يباب ما راال  ج الر ى والتما:م"
بالا  مالال  الشالرل لالبس الحل الالة والخاليط ونحوذمالالا لر ال  الالبالل أو د عالاله   ءالزم بىنعالالا مال  الشالرل  وذنالالا بالا  مالالا :   الال
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لالم يءالزم بالالحكم   -رحمالة هللا علياله-شالرل  ومنعالا مالا لاليس بشالرل  ولال ا ءال  ه الرقى والتمايم؛ أل  منعا مالا ذالو 
أحيانًا يىته  ه الترءمة بحكم مءزوم باله  وأحيانالًا يالورده علالى سالبيل  -رحمه هللا تعالى-وذ ه ذه يري ة البخارا 

التردد ذل ذو م  ك ا أو ال؟ وأحيانًا ي كر المسىلة دو  حكم الحتمال األدلالة   الال يءالزم إال بمالا يالدل علياله الالدليل 
 م  غير احتمال.

 : ءم  تميمة.فوالتما:مف ءم  رقيةوذه  "يباب ما راال  ج الر ى"ذنا قال: 
الرقى: ءم  رقية  وذه ال رال  م  النفث على المالريو  والتمالايم: ذاله مالا يعلال  يظال  بعالا تتماليم الخيالر  أو تتماليم 

 الصحة بر   ما  يعا م  بالل  أو مرو.
يكثالر مال  ذال ا  وليسالت  -رحماله هللا- كرنالا  اله درس مضالى أ  الشاليخ  "ي ج اليحيحف: -رحمه هللا تعالالى-ي ول 

 تمر  بى  يريد كتابًا معينًا  أو حكمًا معينًا.له قاعد  مس
والحالديث  اله الصالحيحي    ممالا أ   ف: ذج اليذحيحفمر بنا قوله  ه الصحير  والمالراد صالحير مساللم  وذنالا ي الول: 

يالالالراد بالالاله الءالالالنس  بصالالالحير الءالالالنس  ءالالالنس الكتالالالا  الصالالالحير  ممالالالا يشالالالمل الصالالالحيحي   أو مالالالراده بالالال لل الحالالالديث 
 ألنصارا  وذو مخرج  ه الصحيحي   وغيرذما.الصحير  المروا ع  أبه بشير ا

نه قيس ب  عبيد  ًا منعم م  ي ول: إكبير  اً يختلف  ه اسمه اختال  "ي-رهج هللا عمه-عن ناج بشير األمياري "
ومنعم م  ي ول: ال يوقف له على اسم صحير  وذ ه ذه العاد  الغالبة  يم  اشتعر بالكنيالة   كرنالا مالرارًا أ  مال  

أل  األلسالنة لالم تتداولاله  ومثلاله  يضالي  اسالمه  يضالي  ويصالع  الوقالوذ علالى اسالمه بالتحديالد لمالا ا؟يشتعر بالكنيالة 
م  اشتعر باالسم  أو اشتعر بالل    يصع  معر ة كنيته  يعنه كم  ه يال  العلم م  يعرذ كنية قتاد ؟ ألنه 

لنالالاس إ ا اعتمالالدوا شالالييًا اشالالتعر باالسالالم  وكالالم مالال  يالالال  العلالالم مالال  يعالالرذ اسالالم أبالاله ثعلبالالة الخشالالنه؟  الالال شالالل أ  ا
 ه   ه المعاصري  أبو ترا  الظاذرا  أحد يعرذ اسمه؟لضاع ما ورا

  البي.......
 ذاه؟

  البي.......
 إيش اسمه؟

  البي.......
 ذاه ....

  البي.......
أبالو عبالد الالرحم  الظالاذرا  اسالمه  ا وعصدتعا  أبو ترا  الظالاذرا غيالر وي   أنت خليت المسىلة خلط  وعءنتع

 مه أبوه معروذ  أبوه معروذ  لك  اسمه؟اس
  البي.......

ال التماس مثل ما قال أخونا؟  ع  ي ي  وا 
  البي.......
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نىته به دليل على أنه  ه المت دمي  و ه المتالىخري   وذال ا يمكال  الوقالوذ علياله؛ أل  و اتاله قريبالة  لكال  مالا ا أنت 
   قتاد  كنيته؟ت  التراءمع  م  ت دمت به الو ا   ت ادم الععد به  وا  ا بحثت  ه ك

  البي.......
 أبو الخيا  صر  لك  كم م  يعرذ م  اإلخوا ؟

ى اسم صحير  م   ءرت العاد  أ  الناس إ ا تداولوا شهل نسو ما عداه  وذنا قال اب  عبد البر: ال يوقف له عل
   وُعم ِّر.-عليه الصال  والسالم-ذد  م  النبه اشأنه صحابه  شعد م

مالا  "ي ذج بعذض نسذفارل -يبى هللا عبيه وسذبم-كان م  رسول هللا نمه  ن ناج بشير األمياري  ج اليحيح ع"
السالالفر ذالال ا؟ ذالالل يوقالالف علالالى تحديالالده؟ يعنالاله  كالالر الشالالراك تعيالالي  ذالال ا السالالفر؟ تعيالالي  السالالفر؟ نعالالم الشالالراك مالالا  كالالروا 

ابال  حءالر مال  أشالد النالاس   المعم أنه  ه بعو أسفاره  يسمونه مبعم  السفر مالبعم  ال يوقالف علالى تعييناله  و ياً شي
 .تتب  للمبعمات  سواًل كانت  ه األسانيد أو  ه المتو  

رسالالواًل ذالالو زيالالد بالال  حارثالالة  -عليالاله الصالالال  والسالالالم-أرسالالل رسالالواًل ينالالادا  الاله النالالاس  أرسالالل النبالاله "ي   رسذذ  رسذذوالأ "
ميالال  مالال  معالاله مالال  بعالال ه الرسالالالة  إلالالى ء -عليالاله الصالالال  والسالالالم-وذالال ا الرسالالول الالال ا أرسالالله النبالاله  -بالالهحِّ – مالالواله

 ."نو  أد  إال   عت ضنن ال يبقين  ج ر ب  بعير  أد  من وتر" يالءيش نص الرسالة
 .ذ ا نعه وميكد بنو  التوكيد الث يلة  الته ت تضه بنال المضارع على الفتري "ال يبقين"
 .ذو التوحيدذ ا البا  ظاذر؛ ألنه مخل بىصل األصول و  األصل  ه النعه التحريم  وذو  ه ي"ال يبقين"
 يعنه أو غيره   ه حكمه رقبة  رس  أو رقبة حمار  أو أا دابة كانت. "يبعير   ج ر ب"
وال الد  ما يعل   ه العن   و ه حكمعا ما يربط على أا ءزل م  أءزال البالد   ي " ج ر ب  بعير  أد ال يبقين "

 .يراد منه ما يراد بع ه ال الد 
لءلد يوصل به ما بي  ير ه ال وس  ما بي  ير ه ال وس  وءرت عادتعم  اله الوتر ييخ  م  ا "ي أد  من وتر"

الءاذلية أنه إ ا اخلول  صار خل ًا باليالًا ال يحتمالل وال يشالتد للسالعم؛ ألناله كلمالا قالوا صالار السالعم مال  خاللاله أقالوى 
عالالا مالال  وأنفالال  وأبعالالد  وا  ا ضالالعف ضالالعف الرمالاله بالاله   الالم ا ضالالعف أخالال وه مالال  ال الالوس وعل الالوه  الاله عنالال  الدابالالة؛ لي ي

   لي يعا م  العي   يت و  به العي .العي 
وما الالرابط بالي  ذال ا الالوتر وبالي  العالي ؟ ذالل ألناله وتالر بالال قالديم  ال تلتفالت إلياله نفالوس العيالاني   أو أ  ذال ا مءالرد 

 ؟شهل أوحاه الشييا  إليه  وقال: إ  ذ ا الوتر ال ا كثر استعماله واستخدامه له أثر  ه د   العي ؟ نعم
 .. البي.....

 إ  عندل شهل  احنا نبه الله عندل  ذو الله ما ل وه  ه الكت .
  البي.......

 ؟نعمذاه؟ 
  البي.......

 بس منه  ما ذو بدونه  السعم يمضه منه  ذاه؟
  البي.......
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منالاله  والعالالي  تالالرد إليالاله  إال إ ا كالالا  يصالالدر مالالا  الالالوتر ذالال ا أقالالول: ذالال ا السالالعم الالال ا كالالا  يمضالاله بواسالاليته  بواسالالية
 السعم مما ي اوم ذ ه العي   يعنه مءرد احتمال.يشبه 

  البي.......
يعنه أ  الوتر م  المءموع  م  السعم  م  ال وس وسيلة د اع  ذالاه؟ وساليلة د الاع   عاله كمالا كانالت وساليلة د الاع 

محسوسالة  غيالر  -مال  وءعالة نظالرذم-وسيلة د الاع  هبالنسبة لألعدال ال ي  عداوتعم ظاذر  محسوسة مشاذد    ع
 ؟نعم
 البي....... 

ظرنا إلى المءموع م  الوتر والسعم وال وس كلعا وسيلة د اع   م ا كا  ذ ا ذالو وءاله ذو ال ا ي تل السعم  وا  ا ن
الشبه  والسالب  الال ا يالدعوذم إلالى أ  يعل وذالا علالى الالدوا  لت اليعم العالي   وذاله ح ي الة ليسالت بسالب  ال شالرعه وال 

  ه التوحيد؛ ألنعم يظنو  النف  بما ليس  يه نف . ةعادا ميرد   عه إلى الخرا ة أقر   وذه قادح
َوذان  ذال ه بيانيالة؟  فمال ف "ينو  أد  إال   عذت ضمن وترال يبقين  ج ر ب  بعير  أد  " َوت ذَن األت َس م  اووا الذر  رت َتم   }َ ذارت
   أال يصلر أ  تكو  تبعيضية؟[( سور  الحالج03)]

  البي.......
   ذه الوتر   عه بيانية.ال  ال ذ ه ليست بعو الوتر  ال الد

  البي.......
ذالال ه  فأوفالالال ا علالال  علالالى ذالال ه الدابالالة؟ ذنالالا بيانيالالة  أو قالالالد   تءالاله  لكنالاله الم صالالود ذنالالا ذالالل ال الالالد  بعالالو الالالوتر 

قالالد  مال  وتالر   خالص ال الالد  مال  ذال ا النالوع  أو أناله  -علياله الصالال  والسالالم-قالوا: للشل  للشل ذل قال النبه 
 ؟كا   م  أا ماد  كانت أيل  قالد  م  أا شهل

والسب   ه  لل أنعم يزعمالو  أنعالا تنفال  وتالرد العالي   ومالا كالا  ذال ا شالىنه  عالو مال  الشالرل؛ ألناله كمالا  "يإال   عت"
 قرر ليس بسب  ال شرعه وال يبيعه عادا ميرد   حيني  يكو  م  با  التوذم ال ا ذو عي  الشرل.

يقذولي  -يبى هللا عبيه وسذبم- الي سمعت رسول هللا  -رهج هللا عمه-وعن اان مسعود " :-رحمه هللا-قال 
ومالالا ورد  الاله   الرقالالى معرو الالة  ومنعالالا مالالا ذالالو بالالال رآ  "ي]روال نحمذذد وناذذو داود[ ((إن الر ذذى والتمذذا:م والتولذذ  شذذرك))

))وال بىس بالرقى  رقاكم(( ))اعرضوا عله  : -عليه الصال  والسالم-السنة  وما ليس  يه شرل مما قال  يه النبه 
مالالال   معناذالالالا  أو توسالالالالت وأدعيالالالة  ييلالالال ومنعالالالا الرقالالالى  بىلفالالالاال ال يعالالالرذ   ذالالال ا النالالالوع عالالالامن مالالالا لالالالم تكالالال  شالالالركًا((

المخلو  بواسيتعا أ  يشفه ذ ا المريو  أو يتوسل ويت ر  بعا إلى الشيايي   ذ ا نوع و ال نوع  ذ ال النالوع 
وأما النوع الثانه وذالو مالا   ))ال بىس بالرقى((رقه ورقى  وقال:  -عليه الصال  والسالم-األول ءايز؛ أل  النبه 

 كا   يه خلل  ه أحد شروط الرقية  عو م  الشرل  كما  ه ذ ا الحديث.
مالالا يفعالالم معنالالاه  وأ  و   بالالالكالم العربالالهيشالالترط  الاله الرقيالالة أ  تكالالو  باآليالالات ال رآنيالالة واألدعيالالة النبويالالة  وأ  تكالالو  

 الشفال بيد هللا تعالى. يعت د الراقه  والمرقه أ  ذ ه الرقية سب   وأ 
بالالالكالم العربالاله ومالالا  والرقيالالة نالالوع مالال  الالالدعال   الالرع منالاله  يشالالترط لعالالا مالالا يشالالترط للالالدعال  يشالالتريو  أ  تكالالو  الرقيالالة

 .عا م  الكالم المحظور الممنوع شهليفعم معناه؛ ليال يدخل  ه أثناي
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ناله ال إرأ علياله بالعربيالة  ي الول بلسالانه: م  يال   لبينه ي ول: إ  أخاه أو قريبه البسه ءنه   ي ال وءال سيال قديم
    عل تءوز رقيته بلغتعم أو ال؟يعنه يفعم  وال يدرا ما ي ال  وكى  الءنه أيضًا  لبينه  ذ ا السيال

 نعا ال تءوز.  أم تضى االشتراط أ  تكو  الرقية بالكالم العربه وما يفعم معناه  نعم
  البي.......
 ويش ذو؟

  البي.......
وال يفعالالم معنالالاه  قالالد يكالالو  عربيالالًا وال  اً   يعنالاله مءالالرد توضالالير لكونالاله عربيالالًا؛ ألنالاله قالالد يكالالو  عربيالالاً كالالا  عربيالاليفعالالم إ ا 

وال ييم  أ  يكو   يه شهل م  الشرل   ال بد أ  يكو  م  الكالالم   يفعم معناه  وا  ا كا  ال يفعم معناه ال يمن 
معالا عنالد أذالل العلالم  يعناله يالدخلعا الخلالل بسالب  ءعالل المفعوم  وحيني  إ ا وءد مثل ذال ه الحالالة  والترءمالة لعالا حك

 .كونه غير ث ة يدخل الخلل  المترءم  وبسب  عدم ث ته
 الاله الراقالاله أ    حالالرذ كالمالاله  ولالال ا يشالالتريو   قالالام بعالالو المتالالرءمي  يتالالرءم لعالالالم مالال  العلمالالال  الاله مسالالايل االعت الالاد

 اً الم  الالاله الترءمالالالة  وأ  يكالالالو  عار الالاليكالالالو  ث الالالة  المتالالالرءم يشالالالتريو   الالاله المتالالالرءم أ  يكالالالو  ث الالالة؛ لالالاليال يحالالالرذ الكالالال
 بالترءمة  عارذ باللغة المن ول عنعا  والمن ول إليعا.

علالى ع يالد  الساللف  وعنالده مال  التثبالت والتحالرا  اله األلفالاال وتالرءم الرقيالة بمالا  إ ا أتينا برءل ث ة  يال  علالم ث الة
: -علياله الصالال  والسالالم-ه م تضى الشرط أ  ذ ا ال يصر  وم تضى قولال -مثل ذ ا الفلبينه- يفعمه المخاي 

لم صالالود منعالالا ال يتعبالالد بعالالا؛ أل  اأنالاله يءالالوز  ومالالا المالالان ؛ أل  ألفالالاال الرقيالالة  ))ال بالالىس بالالالرقى مالالا لالالم تكالال  شالالركًا((
انتفاع المرقه  انتفاع المرقه  لك  كيف يتم ترءمة اآليات ال رآنية؟ وذل إ ا ترءم معناذا يب ى أثرذالا تكالو  شالفاًل 

 وحرو ه؟ اظهكما كانت قرآنًا بىلف
  البي.......

 المسىلة ثانية ذ ه نىته إليعا  لك  ما زلنا  ه ت رير الترءمة.
  البي.......

 ؟نه يتكلم  ي ول: ما أ عم  ما أدرا ويش ي ول  وذ ا يمك  ذ ا يكو  م  با  العناد واإلصرار  نعم: إال  ي ول
  البي.......

 ذاه؟
  البي.......

 نعم؟
  البي.......

الم ال ا ي وله اإلخوا   لك  ما زلنا  ه ت رير مسىلة الترءمة  ثم بعد  لل ننظالر  اله تالىثير ال الرآ  بلفظاله  ذ ا الك
ذالالل يشالالترط لالاله  عالالم  أو ال يشالالترط؟ لكالال  ذالال ا ي الالول: أنالالا مالالا أ عالالم  ور الالو الخالالروج مالال  ذالال ا اإلنسالالا   بحءالالة أنالاله ال 

 يفعم  ذل يترءم ذ ا الكالم ليفعم وت ي  حءته؟
  البي.......
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 ؟ذاه
  البي.......

 نعم؟ رآ  ذل أثرذا مثل أثر ال رآ ؟ ما......وا  ا  سر  ترءمت معانه ال 
  البي.......

 نعم؟
  البي.......

 .نعم
  البي.......

 ذاه؟نعم  
  البي.......

صالحير  يعناله ذنالال وقالاي  بال  ذو يمك  يت رع بع ا  وذ ا كالماله لاليس بصالحير  يتال رع بمثالل ذال ا وكالماله لاليس 
يعالانو    وأشيال على يري  التنكيالت  وأشاليال تالرد علالى ألسالنتعم مال  بالا  التخويالف والتعويالل  يعناله الال ي وحوادث

 مثل ذ ا األمر عندذم غراي   عندذم غراي .
  يعنالاله اشالالتريوا أ  تكالالو  الرقيالالة بالالالكالم العربالاله ومالالا يفعالالم معنالالاه سالالدًا لل ريعالالة؛ ..علالالى كالالل حالالال الترءمالالة اشالالتريوا

إما ب صد أو بغير قصد  وأما بالنسبة لل رآ  ال تءالوز ترءمتاله    ور الرقية شييًا م  المح ليال يدخل  ه ثنايا ذ ه
نما الترءمة لمعانيه  وحيني  ال يكو  األثر  ه المعالانه ذالو  بل ال تمك  ترءمته حر يًا  ال تمك  ترءمته حر يًا  وا 

ي الرأ ال الرآ  بحرو اله  بلغالة العالر   ومالا عالداه األثر  ه ألفاال ال رآ   كما أنزل بلغة العر   وال مالان  حينيال  مال  أ  
 ؟ترءمته أمرذا سعل  نعم

  البي.......
لك  أنت تخاي  ءنه تريد منه أ  يخرج م  ذ ا المبتلى  رقية الءنه غير رقيالة المالرو  ولال لل يحصالل أحيانالًا 

د يعالدد تعديد وضر   يحصل ضر   وقد يبالغ بعضعم إلى أ  وصل إلى حد مات المر  م  شالد  الضالر   وقال
 ؟الءنه ب تل المرقه  وذ ا حصل وقتل  نسىل هللا العا ية  نعم

  البي.......
مالالا ؛ ألنالاله أخالالرج ذالالو التالالىثير حاصالالل علالالى كالالل حالالال  ال الالرآ  مالاليثر علالالى كالالل حالالال  لكالال  إ ا تالال رع الءنالاله وقالالال: ال

 أدرا ويش ت ولو   ما أ عم  ذاه؟
 بلغته  لك  يب ى أ  ال رآ  ي رأ كما ذو ال يترءم.يعنه شد عليه بال رال  م  ءعة  ويخوذ ولو بلغته  يخاي  

  البي.......
 ؟...م  ذو

  البي.......
قالالرال   لكالال  مخايبتالاله وتخويفالاله وتعديالالده  مالالا يخالالرج إال بعالال ا  يعنالاله واقالال  الرقالالا  يفعلالالو  ذالال ا ونفالال  مععالالم بالتعديالالد 

 ؟والتخويف  نعم
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  البي.......
ما أقتله  ما ا يصن ؟ ذل ي ال: األمر لصالاح  الشالى  نعم لو ذدد الءنه ب تل المصا   ي ول: إما أ   تتركنه وا 

عند الراقه م  ال و  ما يستيي  أ  ي تل باله الءناله   ذو ال ا يختار  أو وليه؟ ذنال قو  وذنال ضعف  قد يكو  
وقد يكو  ذنال ضعف  وحصل وقاي  م  الء  أنعم قتلوا  لك  ال يعنه أ  اإلنسالا  يخالاذ مالنعم  ويتعلال  بعالم  

 .-ءل وعال-باهلل  اً  ر  إليعم  أو يداريعم  ال  يكو  أمله معل ويت
حصالالل ذنالالال غرايالال  يعنالاله  امالالرأ  ت الالول: إ  ذالال ا الءنالاله ال يمكنعالالا مالال  الصالالال  حتالالى يعاشالالرذا  وءالالهل بعالالا للراقالاله 
قال: إ  لم تتركالونه قتلتعالا   مال  ذنالا نعالرذ أذميالة األ كالار  نعالرذ أذميالة األ كالار   عاله الحصال  الحصالي  الال ا 

زم ذالال ه األ كالالار التالاله ءالالالت  الاله ي الاله مالال  ذالال ه الشالالرور  مالال  شالالرور شالاليايي  اإلنالالس والءالال    علالالى المسالاللم أ  يالالال
 .-عليه الصال  والسالم-كتا  هللا وسنة نبيه 

شا  دخل  يه أو البساله ءناله  ثالم لمالا قالرف علياله  أو رقاله  قالال: أنظرتاله حتالى الثانيالة عشالر  ب الرال  آيالة الكرساله  
  لما لم ي رأذا دخلت.

نالالاله البسالالاله   عنالالالا تتبالالالي  أذميالالالة ذالالال ه تعبيالالالر النالالالاس يعنالالاله دخالالالل  يالالاله ءنالالاله  إيالالالش معنالالالى دخالالالل؟ هللا أعلالالالم  الم صالالالود أ
األ كار  إ ا قالرأ آيالة الكرساله لالم ي رباله شالييا   آيالة الكرساله ت الرأ  اله أقالل مال  دقي الة   اله أقالل مال  دقي الة وال تكلالف 

 علالالى اإلنسالالا  أ  يحالالرص علالالى ذالال ه األ كالالار بالنسالالبة لالاله  ولمالال  تحالالت يالالده  ولمالال  يمحضالاله النصالاليحة مالال   يًا شالالي
 المسلمي .

التمالالايم: ذالاله التالاله تعلالال   تعلالال  علالالى المالالريو أو يعل عالالا اإلنسالالا  علالالى نفسالاله للالالد    أو "ي (إن الر ذذى والتمذذا:م())ف
لالبالل أو د عاله مال  مالا  اله ذال ا البالا   التمالايم ار ال  لللر    وذنا يكو  ذنال ت ار  بي  ما ءال  اله البالا  السالاب  

 .ذ ا خبر إ    ))إن الر ى والتما:م والتول  شرك((ذ ه تعل ؛ أل  خبر إ   
 -علياله الصالال  والسالالم-بالل ذالو مبالاك   الالنبه  شرل  ومنعا ما ال يدخل  ه الشالرل رقى عر نا أ  منعا ما ذوال\

 ال يعنه أ  الرقى كلعا م  الشرل  بل منعا ما ذو شرل  ومنعا ما ذو ليس بشرل. ))شرل((  وله:  رقى ورقه 
آ  يعلال  علالى اليفالل أو منعالا مالا ذالو مال  ال الر  التمايم: ذ ه المعل ات الته يعل ونعا وغال  ما تعل  على األيفالال 

لاليس مال  ال الرآ   ولاليس  ياله شالرل  ومنعالا مالا   تمايم م  ال رآ   ومنعالا مالا يعلال  مال  الكالالم العالادا على المريو
يعل  بتوسالالت شالركية إلالى شاليايي   ومنعالا مالا يوضال   ياله أءالزال وأبعالاو مال  بعالو الحشالرات؛ ألناله لمالا  تحالت 

 له   عل حكمعا واحد وكلعا م  الشرل؟ذ ه التمايم وءد  يعا ذ ا ك
 أما ما  يه شرل ذ ا ظاذر  يعنه إضا ة إلى التعل   مسىلة الشرل الموءود  يعا  وتعل  الشرل شرل.

ذالال ه التمالالايم إ ا كانالالت مالال  ال الالرآ  اختلفالالوا  يعالالا   مالالنعم مالال  أباحعالالا وءوزذالالا؛ أل  ال الالرآ  شالالفال  وذالال ا نالالوع مالال  أنالالواع 
تعليال  -   قالال: ال تخالرج مال  عمالوم التمالايم المنصالوص عليعالا  اله الحالديث   الالتعلي االستشفال بال رآ   ومنعم مال

 شرل على أا حال. -التمايم
ذل ألنه تعل  قرآ  أو عل  ما ذو أعم م   لل م  ال رآ  والخيط والءلد ال ا يخالاط علالى ال الرآ   أو يكالو  ذال ا 

التمالايم  يالدخل  يعالا ءميال  ه   ءالال النعاله عال  مما يتناوله الخبر أيًا كا  كمالا ذالو قالول ابال  مسالعود علالى مالا ساليىت
 سواًل كا  م  ال رآ  أو غيره. سيىته التفصيل  ه كالم اب  مسعود إ  شال هللا تعالى. األنواع
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مو  أنه يحبال  الالزوج إلالى زوءتاله والزوءالة إلالى زوءعالا  وذالو عشهل يصنعونه يز  "ي))إن الر ى والتما:م والتول (("
مى العيف  والشيخ اإلمام المءدد لمالا  كالر النالواقو  كالر منعالا السالحر  قالال: نوع م  السحر يسمى العيف  يس

ومنالاله الصالالرذ والعيالالالف   عالال ا ال إشالالالكال  يالاله  التولالالالة ذالال ه أمالالر مفالالالروف منعالالا  والتمالالالايم  يعالالا خالالالالذ  والرقالالى  يعالالالا 
 .التفصيل الساب 

 ".روال نحمد وناو داود
 نعم؟"ي وعن عاد هللا ان عكيم"

  البي.......
 ذاه؟

 ...... البي.
 وهللا ما أدرا ويش ت ول؟ذاه؟ 

  البي.......
 خاتم؟

  البي.......
حزام م  ءلد يالىته باله  و  ذكا  على العن   ذ ا ذو أصل  أو على البد  كحزام  وذ ا يوءد سوًالكل ما يتعل  

ر  ذال ا أيضالًا   يعناله لاله أثالبعو األ ارقة  ه أيام المواسم ويبيعونه على أساس أناله ينفال   وي الوا كال ا  ويفعالل كال ا
 تعل   أو كا  على العضد كما نراه على بعو الناس  أو كا   ه األصب   أو ما أشبعه.

نالاله مالاليثر  الاله ذالال ا المالالرو بعينالاله  الالال مالالان   أمالالا إومالالا لالالم يكالال  لالاله أثالالر ميالالرد حسالاله يعتالالرذ بالاله األيبالالال  إ ا قالالالوا: 
شخصالًا  اله أصالبعه ألالم   الم ا وضال  األصل  ه مثل ذ ه األمور الوذمية  ذ ا ذو الشرل بعيناله  لكال  لالو قالدر أ  

عليالاله خالاليط ربيالاله وشالالده عليالاله  سالالعل ذالال ا األلالالم  كاللفا الالة والعصالالابة وغيرذالالا  إ ا شالالدت علالالى الالالرأس العصالالابة خالالف 
 ؟األلم  ذل ن ول: ذ ا تعل ؟ ال  أل  ذ ا األثر واضر ومحسوس  نعم

  البي.......
 التولة؟ ت صد

  البي.......
 عالالل بعالالا مالال  أءالالل زوءعالالا  علالالى كالالل حالالال كلالاله شالالرل  سالالواًل  علالاله الالالزوج   الالد   أو التولالالة: إ ا  علتالاله الزوءالالة لزوءعالالا

 أشرل   علته الزوءة أشركت   عله أحد بم   أحدذما ارتكبوا ما يرتكبه م  ي ذ  إلى الساحر.
  البي.......

الالزوج أ  العالقالة زال ذال ا الخالاتم موءالود  اله يالد  إيه ذ ه الله يسمونعا الدبلة  والخاتم الله يزعمو  أ  العالقة ما
مازالت قايمة  وا  ا خلعه تىثرت ذ ه العالقة ذو م  ذ ا النالوع  ذالو مال  ذال ا النالوع  إ ا كالا  لاله أثالر يظنالو  أ  لاله 

نمالا ذالو    ه العالقالة بينعمالا  اله المحبالة والمالود  وعالدمعا ذاله التولالة  ذاله التولالةأثر  وا   كالانوا ال يزعمالو   لالل  وا 
وءت أو الرءل تزوج   ع ا معروذ حكمه أنه م  با  التشبه؛ ألنه ليس م  لمءرد االقترا  وعالمة على أنعا تز 

 ؟عادات المسلمي   وا   كا  بالنسبة للزوج م   ذ   تحريمه على ال كور معروذ  نعم
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  البي.......
ذاله كالم  يعناله أ  الع الد مربالوط بعال ه الدبلالة   الم  كالانوا يعت الدو  أ  ذال ه الدبلالة ماليثر   اله االرتبالاط وعدماله الذ ا 

وضعوه عالمة بينعم  إ ا كانوا وضعوه عالمالة بيالنعم    الال مالثاًل: متالى مالا رأيالت الدبلالة  اله  وانفس التولة  وا   كان
 ؟   كىنه عل  يالقعا على وءود ذ ا الخاتم  نعما اليد  الزواج ب
  البي.......

  يءالالر   إ  نفعالالت وايالالرد أنعالالا تنفالال   لكالال ظالال ذالالو األدويالالة كلعالالا تءالالار   األدويالالة كلعالالا تءالالار   ذالالو  الاله األول ال ي
 .اً   وا   لم تنف  أو نفعت  ه بعو الناس دو  بعو ما صارت عالءاً نفععا صارت عالء

  البي.......
 ذ ه أوذام  ذ ه كلعا أوذام ال قيمة لعا.ال   ال ال

 .نود أ  نكمل البا  يا اإلخوا  على شا  نمشه شوا 
 .-صلى هللا عليه وسلم- نبهيعنه إلى ال "يوعن عاد هللا ان عكيم مر وعاأ " ي ول:

ال ال؟  ي"مر وعاأ "  عبد هللا ب  عكيم صحابه وا 
  البي.......

 إيش؟ إال أنه
  البي.......

 ذاه؟ ال  ال ع  أبه ذرير  مر وعًا  ويش يصير؟
  البي.......

 ولم يره  تابعه. -عليه الصال  والسالم-يعنه تابعه  يعنه تابعه أدرل النبه 
  البي.......

-   كىنه قالال: وعال  عبالد الاله بال  عكاليم قالال رسالول هللا-عليه الصال  والسالم- ال  مر وعًا يعنه إلى النبه ال  ال
    يكو  مرساًل  ذاه؟-صلى هللا عليه وسلم

  البي.......
علياله -يعنه ع  النبه  مباشر  إيه أدرل يعنه مخضرم  يكو  م  يب ة كبار التابعي   وليست له ريية وال رواية

  يعنالاله ..إال -عليالاله الصالالال  والسالالالم-ومعلالالوم أنالاله ال يوءالالد تالالابعه لالاله روايالالة مباشالالر  عالال  النبالاله  -والسالالالم الصالالال 
 بدو  واسية.. ذاه؟مباشر    -عليه الصال  والسالم-تابعه يروا ع  النبه 

  البي.......
ال ما له مثال؟  يعنه سم  قبل أ  يسلم  يي   لك  له مثال وا 

  البي.......
 ذاه؟

 ..... البي..
 ويش ذو؟
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  البي.......
تالالابعه حديثالالاله متصالالل  وصالالحابه حديثالالاله   تصالاللمرسالالول ذرقالالل ويالالالش اسالالمه؟ يعنالاله يعالالالايو  بالال لل  تالالابعه حديثالالاله 

صاللى هللا علياله - مرسل  أما صحابه حديثه مرسل ذ ا كثير  يعنه أكثر ما ي ول  ياله ابال  عبالاس قالال رسالول هللا
مه  مراسالاليل الصالالحابة حكمعالالا حكالالم الموصالالوالت عنالالد مرسالالل  ومثلالاله صالالغار الصالالحابة أو مالال  تالالىخر إسالالال -وسالاللم

 مثل ذ ا مرسل  والمرسل يختلف  يه أذل العلم  ه االحتءاج به    عامة أذل العلم ون ل عليه اإلءماع
 احالالالالالالالالالالالالالالالالتج مالالالالالالالالالالالالالالالالالل كالالالالالالالالالالالالالالالال ا النعمالالالالالالالالالالالالالالالالا  
 ورده ءمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاذر الن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد 

 

 بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله وتابعوذمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ودانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا 
 للءعالالالالالالالالالالالالالل بالسالالالالالالالالالالالالالاقط  الالالالالالالالالالالالاله اإلسالالالالالالالالالالالالالناد

 

سالاليل واحتءالالوا بعالالا  وأكثالالر أذالالل العلالالم ردوذالالا؛ أل  السالالاقط مءعالالول  يحتمالالل أ  يكالالو   مالالالل وأبالالو حنيفالالة قبلالالوا المرا
دامالالالت ذالالال ه  أو غيالالالر ث الالالة  ومالالالا   مالالال  التالالالابعي  يحتمالالالل أ  يكالالالو  ث الالالةصالالالحابيًا  وأ  يكالالالو  مالالال  التالالالابعي   وا  ا كالالالا

 االحتماالت موءود   ال سبيل إلى ال ول ب بوله.
  ه رسالته المشعور .  تراء  اً يوأما اإلمام الشا عه  اشترط له شرو 

  البي.......
 إال التنوخه  التنوخه رسول ذرقل  وخبره بمسند اإلمام أحمد.

  البي.......
  ..كالمنا كلاله حالول ذال ا  قلنالا: إناله يكالو  حكماله مال  كبالار التالابعي   معالروذ أناله كتال و نفس الكالم  ذ ا الكالم  

كتالال  إلالالى رءالالال مالال   -عليالاله الصالالال  والسالالالم-ه النبالال أ  عالال  عبالالد هللا بالال  عكالاليم أنالاله كتالال  إلالالى رءالالال مالال  ءعينالالة
 .))أال تنتفعوا م  الميتة بمذا  وال عص ((ءعينة 

يعنالاله علالالى رأا اإلمالالام مالالالل وأبالاله حنيفالالة يمكالال  يصالالحر الخبالالر  وعنالالد  "ي((مذذن تعبذذر شذذي:اأ وكذذ  إليذذه))ي مر وعذذاأ "
 غيرذم المرسل ضعيف.

 ط  تعم أا شهل.شييًا  ه سيا  الشر نكر   "ي((من تعبر شي:اأ وك  إليه))"
 ."روال نحمد والترماي ((وك  إليه))ف

 :-رحمه هللا-ي ول 
لاذذن إاا كذذذان المعبذذذر مذذن القذذرآنض  ذذرخص  يذذه بعذذض و العذذينض يتقذذون بذذه التمذذا:مي شذذجال يعبذذر عبذذى األوالد "

؛ أل  ال رآ  شفال  وكيفية االستعمال ال تخرءاله عال  كوناله شالفال  نعالم اسالتعمل رخص  يه بعو السلف "يالسبف
بالرقيالة  بالنفالالث المباشالالر علالالى المالريو  واسالالتعملته عايشالالة وءمالال   -عليالاله الصالالال  والسالالالم-شالفال  الاله ععالالد النباله 

م  سلف ذ ه األمالة بالنفالث  اله المالال  بالنفالث  اله المالال  ليشالربه المالريو  ومالنعم مال  اسالتعمله  اله الكتابالة علالى 
على المريو  والرقية  ه المالال ءالالت عال   ءام أو ور  أو ونحوذما  لك  األصل  ه الرقية أنعا النفث المباشر

عايشة وغيرذا  وعلى كالل حالال أمرذالا سالعل  إ ا كانالت بالال رآ  واألدعيالة النبويالة ومالا أشالبععا  ال إشالكال  اله  لالل  
نمالالا قالالرآ   "يإاا كذذذان المعبذذذر مذذن القذذرآنض  ذذرخص  يذذه بعذذض السذذبففلكالال  ي الالول:  ليسالالت بنفالاله  وليسالالت برقيالالة  وا 

ذال ا رخالص  ياله بعالو الساللف  وأخرءالوه مال  عمالوم التمالايم التاله ءالالت  اله الخبالر  مكتو   يعل  على المالريو 
 .الساب 
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ذ ه تميمة   ما ال ا ))إ  الرقى والتمايم(( يعنه داخل  ه  "يوبعه م لم يرخص  يهض ويرعبه من المم ج عمه"
وذ أنه بالرقية والنفالث  ر يخرءعا م  النص؟ كونعا م  ال رآ   وال رآ  شفال  التداوا بال رآ   والعالج بال رآ  مع

 ال بالتعلي  والتعل .
مالنعم ابال  مسالعود  "ي-رهذج هللا عمذه-مذم م ااذن مسذعود  وبعه م لم يرخص  يهض ويرعبه من المم ذج عمذهض"

 يرى أ  ءمي  التمايم أيًا كانت  وم  أا شهل كانت  عه م  الشرل.
زايم  العزيمالة خالالذ الرخصالة  العزيمالة خالالذ يعنه تسميتعا ع تسمى العزايم  "يوالر ىي هج التج تسمى العزا:م"

الرخصالة  ذال ا األصالل  يعالا  والعامالة يسالمو  الالواليم عالزايم   الال  معالزوم عنالد  الال   يعناله مالدعو إلالى وليمالة  لعالا 
 يعنه ذل لع ا االستعمال أصل شرعه أو لغوا؟ .. أصل م 

عزمالات ربنالا  اسالتعمالعا  اله الوليمالة  العزيمة ذه ما ي ابل الرخصة  وذه  ه الغال  ما ي تر  بالشالد   عزمالة مال 
اسالتعمال عر الاله حالالادث  واسالالتعمالعا  الاله الرقالالى يعنالاله موءالالود  يسالالمونعا عالالزايم  وقالالد ييل ونعالالا علالالى الرقالالى المكتوبالالة 
علالالى الالالور   وي ولالالو : ذالال ه ورقالالة معالالزوم عليعالالا  أو  يعالالا  يعنالاله مرقالاله  يعالالا  مكتالالو   يعالالا رقيالالة  وكالال لل قالالد ي الالال 

 بالنسبة للمال.
يل  على الرقى ذه التاله تسالمى العالزايم ممالا يالدل علالى أ  اسالتعمالعا قالديم  اله الرقالى  وا   كالا  يعناله أما كونعا ت

اآل   كثيالر منعالا موءالود اآل   ذنالال  اً عصر الشيخ قريال  منالا  واأللفالاال الدارءالة عنالدذم مالازال كثيالر منعالا موءالود
ن رضالت  وانتعالى التحالدث بعالا  كتا  ألالف  اله كلمالات ان ضالت  كانالت تسالتعمل  اله ذال ه الالبالد ال ساليما نءالد  ثالم ا

يالقالالالات ذالالال ه الكلمالالالات  ومتالالالى تسالالالتعمل   الكتالالالا  يعنالالاله يريالالالف ال سالالاليما عنالالالد مالالال  أدرل بعالالالو ذالالال ه الكلمالالالات وا 
  وا  ا احتملت معانه كثير   كرذا   ه مءلدي   وبعضعم ي ول: إ  ذ ا الكتا  ح ي ة مءرد ضياع وقت  ..ومتى

العءالايز  ومالا يتعلال  وما يتعل  باأليفال منعالا كثيالر  ومالا يتعلال  بال  ايد   يه  كلمات درءت بي  العوام وانتعت  
و اله الغالال  لاليس لعالا مالا يسالندذا مال  لغالة العالر       المعم أنعا كلمات استعملت مد  م  الالزم بكبار الس  و...

 يسندذا  ثم ان رضت. يعنه إ ا بحثت عنعا  ه دواوي  اللغة ما وءدت لعا ما
ثالل ذال ه األمالور  لكنعالا ال   مءلدي  يكت   يه م يما ال ينف  دار الوقت والتىليفي ول بعو الناس: إ  ذ ا م  إذ

تخلو م   ايد   ال تخلو م   ايد   لما ا؟ ألنه يمر باألوقاذ والوصايا وغيرذا ألفاال م  ذ ا النالوع اندرسالت   الم ا 
ه دواوي  العر  مال  تنفي  ذ ه الوصية  ليست   نفي  ذ ا الوقف أوعرضت على قاضه  أو على أحد م  أءل ت

يسالالالتيي  أ  يفسالالر بعالالالو ل أ  يرءالالال  إليعالالا  ومالالال  كالالا  يسالالالتعملعا انتعالالوا  قالالالد يوءالالد اآل  مالالال  كبالالار السالالال  مالال  ءالالأ
 الكلمات  لك  بعد مد  يكو  انتعوا   مثل ذ ا الكتا  كفيل بحل مثل ذ ه األلفاال الته ان ضت.

زالالت تسالتعمل يمكال  تن الرو  ربمالا يىتيالل مال  وما -رحماله هللا تعالالى-استعملت العزايم  اله الرقالى  اله ععالد الشاليخ 
يعنالاله قالالد يتالالردد بعالالو النالالاس إ ا  ؟ي الالول: تسالالمى العالالزايم  ييالال  العالالزايم الالالواليم تالالدخل  الاله ذالال ا البالالا  أو ال تالالدخل

أضالالحية عل عالالا مالالا  الاله إشالالكال  الاله السالاللخ   هان رضالالت الكلمالالة  ذالالاه  مثالالل الع ي الالة  مثالالل التميمالالة  بعضالالعم ي الالول: ذالال 
بالنسالبة؛ أل   يعناله عا  ما يمك  أ  ي ال مثل ذ ا الكالم؟ يعنه وارد  وقريال  ءوز تعليلك  ع ي ة تميمة ال  ما ي

استعماالت األلفاال والح اي  العر ية ال بد م  معر تعا علالى ح ي تعالا  وال يمكال  تنزيلعالا علالى الح الاي  الشالرعية أو 
 ؟نعم إا اللغوية؛ أل  ذ ا يوق   ه لبس كبير 
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  البي.......
هل  قالد ي الال: اعالزم علياله بمعنالى شالد علياله  إ ا كالا  مال  نالوع الءال  العتالا   الال ي  ال يسالتءيبو  ما يلالزم  اله كالل شال

 بسرعة.
ترو  ن لل المداخالت  أواًل: إ  كثير م  اإلخوا  ال يسمعو  ويش ت ولو   والتسءيل ال يلت يعا   نءد حرج م  

ر الضالرور   ذالو األصالل أناله إ ا سالىل أحالد  ذ ه الحيثية  أيضًا الوقت يعنه يمشه  خلونا يعنه ب در الحاءة  ب الد
  قالد ال تيالرد  قالد يغفالل عنعالا  وقالد ..أو أءا  أحد وذو ال يسالم  أنناله أعيالد سالياله أو ءواباله  لكال  يري الة مالا ذاله

 تمل مثل ذ ه اليري ة   ن تصر منعا على قدر الضرور .
أو  س بالالرقى مالا لالم تكال  شالركًا(())ال بالى "يالدلي  ما خأ من الشذرك اوخص مم والر ى هج التج تسمى العزا:م "

 .ءد شرلو يعنه ما لم ي  ))ما لم يك  شرل((
 "يمن العين والحمذ  -يبى هللا عبيه وسبم- قد رخص  يه رسول هللا  الدلي  ما خأ من الشركض اوخص مم "

  علالى مالا ت الدم  واألساللو  أساللو  حصالر   كالى  الشاليخ يالرى التخصاليص بالالعي ())ال رقية إال مال  عالي  أو حمالة(
والحمالالة  لكالال  النصالالالوص األخالالرى تالالالدل علالالى أ  الرقيالالة نا عالالالة مالال  كالالالل مالالرو  وأمالالا التخصالالاليص بالالالعي  والحمالالالة  
والتنصيص عليعما دو  ساير أ الراد األمالراو  منعالا ل الو  أثرذالا  اله العالي  والحمالة  يعناله ال تالىثير للعالي   اله سالاير 

))ال ذءالر  بعالد ا مال  العالي  والحمالة  كمالا قيالل: األمراو  كتىثيرذا للرقية  ال تىثير للرقية بساير األمراو  كتىثيرذال
 .ال ذءر  أءرذا عظيم كعظم أءر العءر  بعد الفتر  أو قبل الفتر  الفتر((

لى إضا ه  وذ ا م  النوع اإلضا ه ال  على كل حال ال صر كما ذو معروذ عند أذل العلم ين سم إلى ح ي ه وا 
 الح ي ه.

 وت دم الكالم  ه العي  والحمة.
وعر نالا أناله يسالمى العيالف   "ين  إلى زور اض والرر  إلى امرنتهشجال ييمعومه يزعمون نمه يحاب المر  يالتول و "

 .كبر سالم  نسىل هللا العا ية  شرل أوذو نوع م  السحر  وذو ناقو م  نواقو اإل
  الرقالى ))إوعر نالا أناله  يمالا ت الدم  "يشجال ييمعومه يزعمذون نمذه يحاذب المذرن  إلذى زور ذاض والررذ  إلذى امرنتذه"

أما التولة  ال إشكال  يعا أنعا شرل  وأما التمايم  مالنعم مال   الر  بالي  مالا كالا  مال  ال الرآ    والتمايم والتولة شرل((
ومنعم م  لم يفالر  كالاب  مسالعود  وأمالا الرقالى  فيعالا النصالوص الصالحيحة الصالريحة التاله تالدل علالى ءوازذالا مالا لالم 

   لكونه شركًا.تك  شركًا  وما اشتمل على شهل م  الشرل  منه يمن
ي -يذذبى هللا عبيذذه وسذذبم-   ذذالي  ذذال رسذذول هللا يفذذوروى نحمذذد عذذن رو" :-رحمالاله هللا تعالالالى-بعالالد ذالال ا ي الالول 

لع  الحيا  ت ول بكض   خار الماس نن من عقد لحيتهض نو تقبد وتراأض نو استمرى ارريذ  دابذ  نو علذمض  ذإن ))
معالروذ  ولاله بعالو نالواحه إ ري يالة  وعمالر كمالا ءالال  ب  ثابت األنصارا  صحابه رويف  "ي(محمداأ اريال ممه(

 .  ذاهالشيخ عزاه ألحمد  ه الخبر  يالت به الحيا   و يه علم م  أعالم النبو   لك  ما ا ع  تخريج الحديث؟
  البي.......

 إيه.
  البي.......
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 ذاه؟ ويش الله معل؟
  البي.......

 التخريج  الم صود الخالصة أنه مصحر  يي .
وقالد وقال  األمالر كمالا أخبالر "ي ((يا رويف   لع  الحيا  ت ول بذك))ي -يبى هللا عبيه وسبم-رسول هللا  لي  ا ال"

 .-عليه الصال  والسالم- يالت به الحيا   وذ ا علم م  أعالم نبوته  -عليه الصال  والسالم-النبه 
يبال  ممال  سالم  مناله أحالد  احتالاج أخبر الناس  يعنه إ ا احتيج إليل ويالت بل الحيا   ولالم "ي ((  خار الماس))ف

اد الحاءالة دالناس إليل  أخبرذم  ال تكتم عنه؛ أل  الحاءة تعظالم إلالى العالالم إ ا ان الرو ءيلاله  وانتعالى أقراناله  تالز 
إليه  ويشتعر ب لل أكثر مال  غيالره ممال  ت الدمت باله الو الا  ولال ا العبادلالة مال  الصالحابة ال يالدخل  اليعم ابال  مسالعود؛ 

  لكال  ماثنتالي  وثالثالي   وعمالر أصالحابه األربعالة ممال  اسالمه عبالد هللا وذالو أكبالر مالنع ألنه ت دمت و اته  مالات سالنة
كونعم ءمعوا بع ا االسم ال ا يءمععم )عبادلة( وذم م  أذل الفتوى؛ أل  الحيا  تىخرت بعم  واحتالاج النالاس إلالى 

 .رويف  ذ ا يالت به الحيا   و ما عندذم
يعنه إ ا ما ب ه إال أنت تعي  عليالل أ  تخبالر النالاس  لكال   :"((يف    خار الماسع  الحيا  ت ول بك يا روب ))"

أمالا مال  ييدياله  األدال لاليس بحالتم؛ ألناله يوءالد وءد غيرل مم  ييدا الخبالر   يكالو   إ ا وءد م  ييدا غيرل  إ ا
 إ ا يالت بل الحيا  وان رو ءيلل ولم يب  إال أنت مم  سم  منه  عليل أ  تخبر الناس.

 ه الءاذلية يع دونعا كبرًا  منعم م  قال: إ  ذ ا ذو السب    كا  العر  "ي((عقد لحيته نن من))  خار الماس "
د  ولعالل ذالال ا مناسال  لمالالا نحالال  ومالالنعم مال  قالالال أناله يع الالد لحيتاله ليتشالالوه منظالره  الالال تتءاله إليالاله أعالي  الحسالالا -الكبالر–

 بصدده.
 يءمال  باله بالي  ير اله  مال  الءلالد  يتخال  الوتر ت دم الكالم  يه  وذالو شالهل "ي((ض نو تقبد وتراأ ))نن من عقد لحيته"

  اليالدي  حالال الركالوع ينبغاله أ  تكونالا كالالوتر  إيالش معنالى كالالوتر؟ يعناله مسالت يمة  : إ  ولال ا ي الول الف عالالال الوس
 مست يمة ال مايلة وال محدودبة وال  ليست كال وس  إنما كالوتر  والوتر مست يم.

 .دابته  أو على بيته  أو سيارته  أو ما أشبه  لل سواًل كا  على نفسه أو على "ي))نو تقبد وتراأ(("
- أل  العظالم زاد الءال   والرءيال  زاد البعالايم "ي((نو علذم))"الالروث  روث الدابالة   "ي((نو استمرى ارري  داب ))"

 .-بعايم الء 
علياله -لنباله وذ ا يدل على أ  ذ ه األمور الم كور  م  الكباير؛ ألنه إ ا بالرف مناله ا "ي( إن محمداأ اريال ممه())"

ذذر ك يَن وقالالد نالالص هللا  الاله كتابالاله علالالى أ  هللا ورسالالوله قالالد بريالالا مالال  المشالالركي    -الصالالال  والسالالالم ذذَن التموشت }َاذذر يالم م  
ولوهو     عيالل يشاركو  المشركي   ه ذ ه البرال ؛ الرتكالابعم أمالرًا محرمالًا  وأذالل العلالم ي الررو  [( سور  التوبة0)] َوَرسو

 .  الكباير  م  الكبايرأ  ما قر  بالبرال  أنه م
 الالال شالل  الاله مياب تالاله   ت لالد وتالالرًا(())علالالى أحالالد التفساليري   أمالالا  ))أو ع الالد لحيتاله((  ))أو ت لالد وتالالرًا(( :والشالاذد منالاله

للترءمالة؛ ألنعالم ي صالدو  بتعلي الاله علالى أنفسالعم  أو علالى دوابعالالم  أو علالى بيالوتعم د ال  العالالي   أو ر ال  مالا  يعالا مالال  
 ن ص أو مرو.

 ؟برال م  الفاعل أو م  الفعل؟ نعم "يريال ممه(()) إن محمداأ اف
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  البي.......
 كيف؟

  البي الفاع ض الفاع  يا شيخ.
الفي الول: أا بالرال مال   علاله  بالرال مال   علاله  وال شالل أ  الضالمير يعالود إلالى  -رحماله هللا تعالالى-النووا  مال   ف م 

ال  تخرءاله مال  دايالر  اإلسالالم  إال إ ا ع د لحيته أو  عل أو  عل أو  عالل  وذالو الفاعالل  لكال  ال يعناله أ  ذال ه البالر 
مالال  الالالدي  بالضالالرور   ذالال ه  اً يعت الالد أنالاله ينفالال  ويضالالر مالال  دو  هللا  أو اسالالتحل محرمالالًا معلومالالكالالا   الاله تعل الاله الالالوتر 

األمالالور ال شالالل أنعالالا ال تصالالل إلالالى حالالد الشالالرل المخالالرج عالال  الملالالة  إال  الاله مسالالىلة ت لالالد الالالوتر إ ا رأى أنالاله ينفالال  أو 
 يضر م  دو  هللا.

ال مالا إ ا ك ا  برال م  الفعل كما قال النووا  أو بالرال مال  صالاح  الفعالل كمالا ذالو مالدلول الحالديث   ياله  الر  وا 
  ر ؟ ه ي

يعناله ذالو ي الص ذال ا  ))ما أسفل م  الكعبالي   فاله النالار((نعم  حتى لو كا  برال م  الفعل  المراد  اعله  يعنه 
 !الزايد م  الثو  ويرمى  ه النار  وصاحبه ما يتىثر؟

 -عليه الصالال  والسالالم-  الضاللة  ه النار سعل  لك  المراد صاحبعا   م ا برف النبه ((اللة  ه الناركل ض))
 م  الفعل  المراد به الفاعل  ال ا تتءه إليه ذ ه البرال .

  ".وعن سعيد ان راير"
  البي.......

 ال يوا   عليه  تيار النووا  برال م  الفعل  و الم صود أ  ذ ا اخ
سالعيد بال  ءبيالر تالابعه ءليالل مال  ءلالة  ي"من     تميم  من إمسان كذان كعذدل ر بذ " الي ان راير  وعن سعيد"

التابعي   وم  أعلمعالم بالتفسالير  ومال  أذالل العلالم والعمالل  ومعالروذ قتلاله الحءالاج ولالم يكمالل الخمسالي    مالا أمعالل 
 بعده إال يسيرًا  وما يابت له الحيا  بعد قتله  نسىل هللا السالمة والعا ية.

يعناله تعل عالا إنسالا   عل عالا علالى نفساله  أو علالى ولالده  أو علالى دابتاله  أو علالى بيتاله  أو  "يمن     تميمذ "قالال: 
 .على سيارته

الالدل  وا  ا كالالا  مالال  غيالالر الءالالنس قيالالل:  ي"كذذان كعذذدل ر بذذ " الالدل؟ إ ا كالالا  مالال  الءالالنس قيالالل: عِّ كالالا  كعالالدل رقبالالة أو عِّ
 .عادليع دل  يعنه 

كىناله أعتال  رقبالة  وذنالا أعتال  رقبالة  وبالداًل مال  أ  يعت عالا مال  الالر   ي"ر بذ  من     تميم  من إمسان كذان كعذدل"
  وأيعما أ ضل أ  يعت  اإلنسا  م  ر  م  كونه مسلمًا يعبد هللا وييدا ح  مواليه  ويكو  له أعت عا م  الشرل

  الشالرل األءر مرتي    يعت  ذ ا أو يعت  شخص عليه خير م  الخلالود  اله النالار؟ نعالم  ال شالل أ  إخراءاله مال
 أ ضل م  إعتاقه  وذنا المشبه أ ضل م  المشبه به أو العكس؟

األصل أ  المشبه به ذو األقوى  ه وءه الشبه  واألدخل  وذنا المشبه ال ا ذو م  أعت  ذ ا الشخص م  ذال ا 
ولو لم الشرل وأن  ه منه  كا  كعدل رقبة  لك  ذل ذ ا الثوا  منوط بمءرد قي  التميمة ولو لم يمتثل صاحبعا  

واقتنال  بمالا دعالاه إلياله  وقيال  ذال ه ين   م  الشرل  وحيني  يكو  العت  أ ضل منه  لك  إ ا ترت  عليه أناله دعالاه  
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 الاله الحالالديث الصالالحير:   ))لعالال  المالاليم  ك تلالاله((التميمالالة ال شالالل أنالاله أ ضالالل مالال  العتالال   أ ضالالل حينيالال  مالال  العتالال   
دنياه  ولعنه ي تضه يرده م  رحمة هللا  عو قضال  يعنه وءه الشبه أ  ال تل قضال على ))لع  الميم  ك تله((

ال على آخرته م      عو قضال على آخرته  لك  اللع  ال يلزم منه ال ضال على اآلخر   إال على ءعة الت دير  وا 
كالالا  مسالالتح ًا لعالال ا اللعالال    عالالو بعملالاله اسالالتح  اليالالرد مالال  رحمالالة هللا  وا   كالالا  ال يسالالتح  لالالم يتضالالرر بعالال ا اللعالال   

 لمة إلى قايلعا.ورءعت الك
وعذن ذ ا الكالم ظاذره أنه م  كالالم سالعيد ابال  ءبيالر   "ي]روال وكي [" من     تميم  من إمسان كان كعدل ر ب "

ال موقالوذ؟ م يالوع  م يالوع؛ أل  المر الوع مالا  سعيد اذن رايذر  ذالي "مذن   ذ  تميمذ "  مالا ا ي الال عناله؟ مر الوع وا 
وذ مالالا أضالاليف علالالى الصالالحابه  والم يالالوع مالالا أضالاليف إلالالى   والموقالال-عليالاله الصالالال  والسالالالم-أضالاليف إلالالى النبالاله 

 ؟التابعه  م  دونه   عو م يوع  نعم
  البي.......

 ما ذه بعندل التخريج؟
  البي.......
 ويش ي ول؟

  البي.......
 يعنه ما يخرج اآلثار  يي .

 يالدرل بالالرأا   لاله نىته إلى لفظ الحديث  ذل يمك  أ  ي ولاله سالعيد بال  ءبيالر مال  تل الال نفساله؟ أو أ  ذال ا ممالا ال
نالاله إحكالم الر الال   وا  ا كالالا  لالاله حكالم الر الال  سالالعيد بالال  ءبيالر تالالابعه  إ   مر الالوع مرسالالل  أو م يالوع صالالحير  إ ا قلنالالا: 

ليس له  ليس للرأا  يه مءال ن ول: إنه مر وع  كما قرر  لل أذل العلم  لكنه غير متصل؛ أل  سالعيدًا لالم يالدرل 
مرسالل  وا  ا قلنالا: إ  مثالل ذال ا يمكال  أ  يءتعالد  مثالل سالعيد بال  ءبيالر   عو مر وع  -عليه الصال  والسالم-النبه 

ورأى أنالاله لمالالا حالالرره مالال  الشالالرل كالالا  كمالال  أعت الاله مالال  الالالر   يعنالاله المسالالىلة ت بالالل النظالالر أو ال ت بالالل؟ احتمالالال قالالايم  
 وعلى كل حال سواًل كا  م يوعًا ال يحتج به  أو كا  مر وعًا مرساًل   الكالم  ه المرسل ت دم.

ب  يزيد النخعه  الكو ه  مال  كبالار الف عالال  ومالات  اله سالنة الف عالال  سالنة كالم؟ سالتة وتسالعي  "ي اإاراهيم وله عن"
ذالال سالنة العلمالال مالات  يعالا ءمال  1421الله مات  يعا أكثر الف عال  مالنعم الف عالال السالبعة  يعناله إ ا كنالا نعالد سالنة 

بالانه  ومععالم ثلالة مال  أذالل العلالم  اله ذال ه السالنة  غفير م  أذل العلم  ولو لالم يكال   يعالا إال األيمالة  ابال  بالاز  واألل
 ذه سنة العلمال نعدذا.

 ذنال سنة الف عال سنة ست وتسعي   مات  يعا كثير م  الف عال  ومنعم النخعه.
 لم ؟ ذاه؟ "وله عن إاراهيم"

  البي.......
 .لم ؟ أقر  م كور؟ وكي   ذ ا الم تضى

 ه م  الصحابة  أو يعنه أصحا  اب  مسعود؟ ذل يعنه ب لل الصحابة  م  أدرك "ي الي كاموا"
  البي.......
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 .نعم الشراك عمومًا ي ولو : أصحا  اب  مسعود
وقدوتعم  ه ذ ا شاليخعم ابال  مسالعود  وقالد ت الدم كالماله  اله  ي"يكرهون التما:م كب اض من القرآن وغير القرآن"كاموا 

 الرقى عمومًا م  ال رآ  وغيره  وأنه يمن  م   لل كله.
 إلمام رحمة هللا عليه:ي ول ا

وقد ت دم أ  الرقى ءم  رقية  وذه ال رال  على المريو م  النفث  "ياألولىي تفسير الر ج والتما:م  يه مسا: ي"
 أو النفخ.

 والتمايم: ءم  تميمة وذه ما يعل  على الدوا   أو يعل  على األيفال خشية العي   أو لر   المرو.
يزعمالو  أناله يحبالال   -كمالا ت الدم  اله كالالم اإلمالالام رحمالة هللا علياله-هل يصالنعونه وذاله شالال "يالواميذ ي تفسذير التولذ "

 المرأ  إلى زوءعا  والزوج إلى امرأته.
 .الرقى والتمايم والتولة ذ ه الثالث "يالوالو ي نن هال الوأث"
؟ كلعالالا مالال  الشالالرل مالال  غيالالر اسالالتثنال؟ ييالال  الرقيالالة الشالالرعية مالالا تسالالتثنى "يكب ذذا مذذن الشذذرك مذذن غيذذر اسذذتوماال"

ي الالول: إ  ذالال ه  -عليالاله هللا ةرحمالال-تسالالتثنى  التميمالالة إ ا كانالالت مالال  ال الالرآ  عنالالد مالال  ي الالول بءوازذالالا تسالالتثنى  واإلمالالام 
 عل رأيه منال  الرقيالة ميل الًا  ومنال  التمالايم ميل الًا؟ وال يشالل  اله أ  رأياله  كلعا م  الشرل م  غير استثنال.الثالث 

 كلعا م  الشرل م  غير استثنال.ث من  التولة بدو  استثنال  ول ا ي ول: إ  ذ ه الثال
يعنه لو اقتصرنا على ذ ه الءملة على ذ ه المسىلة قلنا: إ  الشاليخ ال يءيالز الرقيالة؛ ألنعالا مال  الشالرل  مال  غيالر 
اسالتثنال  وال يءيالز التمالايم ميل الًا ولالو كانالت مال  ال الرآ ؛ ألناله ي الول: مال  غيالر اسالتثنال  لكال  ال يظال  باله أناله يمنالال  

 -رحمالاله هللا-  وأنالاله رقالالى ورقالاله  والنصالالوص  يعالالا ال تخفالالى عليالاله -عليالاله الصالالال  والسالالالم- وقالالد ثبتالالت عنالاله  الرقيالالة
ال  -رحمالة هللا علياله-لك  اذتمامه بشى  التوحيالد  وحمايالة ءانباله  وسالد الال راي  الموصاللة إلالى الشالرل  ءالزم بعال ا  وا 

 يمن  م  الرقية الته ليس  يعا شرل. ال يظ  به أنه 
ذالو اسالتثنى مال  الرقيالة العالي  والحمالة   الط   "يالحر مذن العذين والحمذ  لذيس مذن الذكالرابع ي نن الر ي  بالاأم "

ومفعالوم التخصالاليص بالالعي  والحمالالة أناله يمنالال  مالا عالالدا العالالي    ))ال رقيالة إال مالال  عالي  أو حمالالة((اسالتدالاًل بحالالديث: 
نا عة إ ا لم تكال  والحمة  وأنه ال يرقى المريو إ ا كا  مرضه بسب  غير العي  والحمة  لك  المرءر أ  الرقية 

 شركًا م  األمراو كلعا.
التميمالة إ ا كانالت مال   "يتبف العبماال ه  هذج مذن الذك نم ال؟الخامس ي نن التميم  إاا كامت من القرآن  قد اخ"

يعنه م  الشرل  وقد ت دم الكالم  يعا   ىءازذا ءم  م  أذالل  ال رآ    د اختلف العلمال ذل ذه م   لل أم ال؟.
رآ  شالالفال  بغالو النظالالر عال  كيفيالالة االستشالفال  ومنععالالا ابال  مسالالعود وأصالحابه   عالال ا الخالالذ الالال ا العلالم؛ أل  ال ال

 مما ت دم  كره قريبًا. -رحمه هللا-أشار إليه الشيخ 
 ذ ه يعيف بعا متى؟  فأمف "ه  هج من الك نم ال؟"ي

  البي.......
 نعم إثر ذمز التسوية  

 وأم بعالالالالالا اعيالالالالالف إثالالالالالر ذمالالالالالز التسالالالالالوية
 

 لفالالالالالالالالالالالالظ أا مغنيالالالالالالالالالالالالة أو ذمالالالالالالالالالالالالز  عالالالالالالالالالالالال  
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))ذالل وال يعيف بعا بعد ذل   األصل أ  ي ول: ذل ذه م   لل أو ال؟ لك  ءال  ه البخارا  ه قصة ءالابر: 
وذالال ا يالدل علالالى الءالالواز  ذالال ا يالدل علالالى الءالالواز  إ  لالالم يكال  روا بالالالمعنى  واالخالالتالذ  الاله  تزوءالت بكالالرًا أم ثيبالالًا((

مال  أراد الخالالذ بتفصاليله  لينظالر إلالى م دمالة خزانالة األد   السنة على قواعد النحو محل خالذ بي  أذل العلالم  
خزانة األد  شرك شواذد الكا يالة للبغالدادا؛ أل  ذنالال خزانالة األد  البال  حءالة الحمالوا لاليس ذالو  م دمالة الخزانالة 
 كر الخالذ وأيال  ه ت ريره  وذنال رسالة  ه حكم االحتءاج بالحديث على قواعد النحو   م  أءازه قالال: ذالو 

عليالاله الصالالال  -أ صالالر العالالر   ومالال  منعالاله قالالال: إنالاله تءالالوز روايتالاله بالالالمعنى   الالال نضالالم  أ  ذالال ا كالالالم النبالاله كالالالم 
 .-والسالم

ءالالل -يعنالاله مال  الشالرل؛ ألنالاله تعلال  بغيالر هللا  "ين العذينض مذذن الذكمذذالسادسذ ي نن تعبيذذر األوتذار عبذذى الذدواب "
 .-وعال

))مالال  ع الالد لحيتالاله  أو ت لالالد وتالالرًا  أو إيالالش؟ رويفالال   ييخالال  مالال   "يالسذذابع ي الوعيذذد الشذذديد عبذذى مذذن تعبذذر وتذذراأ "
 ذ ا وعيد شديد على م  تعل  وترًا. استنءى برءي  دابة أو عظم   م  محمدًا برال منه((

كا   ..:  و لل  ه كالم ضل ثوا  م  قي  تميمة م  إنسا  "يالوامم ي  ه  وواب من     تميم  من إمسان"
 كعدل رقبة.

الخالالذ معالروذ  اله  "يألن مرادل نيحاب عاد هللا ؛هيم ال يخالف ما تقدم من االختأفكأم إارا يالتاسع ي نن"
تعلي  التميمة إ ا كانت م  ال رآ     ول إبراذيم: كانوا يكرذو  التمايم كلعا مال  ال الرآ  وغيالر ال الرآ   ي صالد بال لل 

 أصحا  اب  مسعود  وأما م  عداذم  الخالذ بينعم موءود.
 على محمد. اللعم صل ِّ 

بقيذ ض لعبذه يقيذد الَخبتقيذ ؟ لورذود مذن اشذت ر يقولي من ااتال اببسه نو غيذر هي:تذهض وشذجال مذن يذفاته الخو 
بالعين  ج المربس نو عمد مقاابتذه نو  ذج حهذور وليمذ  مورذود  ي ذا هذااض   ذ  هذاا يذدخ   ذج البذاب الذاي 

 معما؟
  تالرل التالزي  خشالية العالي    الال يالدخل ذ ا ليس م  با   عل السب   ذو ترل وليس بفعل  ذو ترل  تالرل التالزي 

 ه تعل  ولو بترل؛ أل  الترل  علباعتباره ترل  وباعتبار 
 أل  قعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدنا والنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله يعمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

 د

  الالالالالالالالالالالالالالال ال منالالالالالالالالالالالالالالالا العمالالالالالالالالالالالالالالالل المضالالالالالالالالالالالالالالاللل 
 

قالالوا  ال يالالد   وال يمنالال   ال  -ءالالل وعالالال- الالال ينبغالاله أ  يفعالالل مالال   لالالل  بالالل يكالالو  التوكالالل عنالالد اإلنسالالا  علالالى هللا 
 ًا  وال يمنعل م  شهل غير محظور.يءعلل تفعل شييًا محظور 

 يقولي ه  اسم الاتاب )كبمات امقهت(؟
ذ ا ال ا أحفظ م  اسمه  وذو للشيخ محمد ب  ناصر العبودا  له اذتمامات بعال ه األمالور  وذال ا الكتالا  يسالتفاد 

 واندرست. ر الكلمات الته كتبت بعا الوصايامنه  مثل ما قلنا  يستفيد منه ال ضا   ه تفسي
 المراد ب ن الافار مخا اون بفروع الشريع ؟ما هو 

 المراد أنعم يع بو  عليعا  ال أ  المراد أنعم ييالبو  بعا حال كفرذم  وال أنعم ي ضونعا إ ا أسلموا.
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اتن  ج عهدل عمد ممارستهض نو ممارس  لعب كر  القدم نمه من التما:م م  ان ما يببسه الاي إيقولي ه  مقول
 ميز من اين الأعاين نمه كااتن الفرير؟العبم نمه يببسه لاج ي

 ذ ا ال يدخله  يما نح   يه  لكنه ذ ا ليس م  عمل المسلمي   ىقل ما  يه التشبه.
  البي.......

 ذاه؟
  البي.......

 نعم   رع م  حكم اللع  بالكر .
والتولذ  بعذد حذديث  يقولي  ج المسخ  التج معج  ج باب ما راال  ج الر ى والتما:م مو  تعريف التما:م والر ى

 والمسخ  من  بع  الر:اس  العام  لببحوث العبمي  واإل تاال؟ -رهج هللا عمه-اان مسعود 
 على كل حال الترتي  ال ا قرأناه ذو األصل.

 ما اسم الاتاب الاي عن األلفاظ القديم ؟
 اسمه: )كلمات ان ضت(.

 وما هو الحكم  ج الزعفران م  العزيم ؟ ؟يقولي ه  المشروع  ج العزا:م المكتوب  ه  هج آيات نم مااا
نما قالوا: إنه حكمه حكم المالال؛  يعنه الكتابة بالزعفرا  أو بغيره م  األلوا   ال شل أنه لم يرد به شهل مر وع  وا 

 ألنه يشر   ه المال.
  البي.......

 ذ ه  ذاه؟  يعنه ((إ  الرقى والتمايم والتولة شرل))ال  ذو ي صد األشيال المءموعة  ه ذ ه  
  البي.......
 ما تركناه. ؟تركناه ذلأحنا  كرنا ذ ا 

 يقولي ما هج الدورات التج ستشارك  ي ا  ج هال الع ب  الييفي ؟
  ه الءنو   ه عسير  ثم بعد  لل  ه مكة  ثم  ه ال صيم  إلى آخر شعبا . -إ  شال هللا-األسبوع ال ادم 

 يقولي ه  ستتم الاتاب؟
 هللا أعلم  يحدد  ه وقته إ  شال هللا. ؟كتا  لك  متىإ  شال هللا نتم ال

  البي.......
 ذاه؟

  البي.......
 أ  يضيفوذم وذو كا ر. االمرقه كا ر  لحديث أبه سعيد  ورقى السيد  سيد ال وم ال ا أبو 

  البي.......
يَن }َوَاك   ذ ا األصل   إيه ذ ا األصل أنه شفال م  األدوال الحسية والمعنوية للميمني  م  م  َرى َتمَف و التموؤت كت  رت َ إ نَّ الا  

   الكفار ال ينتفعو  بال رآ ؟ ال.إ  ذل ن ول: [( سور  ال اريات55)]
 على عبدل ورسولل محمد. اللعم صل ِّ 
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  البي.......
 نعم لكنه كبير.

 ترك نو  ع ؟...... البي
 ي .ذ ا ترل للزينة  إيه  ذ ا األصل أنه مثل عدم التزي  م  خشية الع

  البي.......
 ال  لالعت اد  ه السواد نفسه.


